COM ARRIBAR A CAN COMAS

coordenades UTM:

X= 422.985

Y= 4.577.265

Des de Barcelona:
•

OPCIÓ 1/ Venint per la Gran Via, agafar també direcció aeroport C-31 i sortir a la sortida de Prat de Llobregat (194 B). Només sortir
us trobareu amb una rotonda. Feu mitja rotonda i a mà dreta trobareu el Camí del Sorral, que transcorre paral·lel al riu Llobregat.
Un cop en aquest camí fer 1.5 km rectes i a mà esquerra trobareu la Masia Can Comas.

•

OPCIÓ 2/ Venint per la Ronda de dalt direcció Aeroport – Castelldefels C-32. Agafar la sortida Sant Boi de Llobregat – Prat de
Llobregat. A la primera rotonda a mà esquerra direcció Prat de Llobregat. Segona rotonda a mà esquerra direcció Prat de Llobregat.
Tercera rotonda fer 270 graus a mà esquerra i agafar Camí del Sorral (a mà dreta), que transcorre paral·lel al riu Llobregat. Un cop
en aquest camí fer 1.5 km rectes i a mà esquerra trobareu la Masia Can Comas.

•

OPCIÓ 3/ Venint per la Ronda litoral agafar la sortida que diu C-31 Aeroport. Un cop incorporats a la C-31 sortir per la sortida de El
Prat de Llobregat i seguir les mateixes indicacions que venint per la Gran Via.

Des de l’Autovia o l’Autopista de Lleida – Tarragona
Agafar direcció Ronda Litoral. Després de la sortida de Sant Boi agafar la sortida de
Ronda de Dalt, Aeroport....Un cop agafada seguir direcció Aeroport i no Ronda de
Dalt. S’entra per una corba força dolenta a la C-32 direcció sud. Agafar la sortida
Sant Boi de Llobregat – Prat de Llobregat, i seguir les mateixes indicacions que si
es ve per la Ronda de Dalt.

Des de Castelldefels
Agafar la C-32 direcció Barcelona. Al final de la C-32, agafar la Ronda de dalt direcció Barcelona. A la primera sortida amb indicador de
Cornellà, sortir. Un cop es surt, es segueix fins a la primera rotonda, es fa canvi de sentit i es passa sota el pont de la ronda i, un cop
passat el pont, just a l’esquerra, s’agafa la Ronda de dalt direcció Aeroport – Castelldefels C-32. Un cop a la ronda, es segueix el mateix
itinerari que venint de Barcelona per la Ronda de dalt.

Canvi de sentit a:
C-32 - Ronda de
Dalt Primera sortida

En cas de dubte:
Can Comas

C-32 direcció
Castelldefels
Sortida Sant Boi – El
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